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Referat godkendt den 4. november 2020 

 
 
Dagsorden og referat 

Punkt/sagsfremstilling Referat 

Drøftelse Beslutning/opfølgning 
Ansvar. for opfølg. 

1. Godkendelse af 
dagsorden 

Godkendt uden bemærkninger.  

2. Godkendelse af 
referat 

Både det ekstraordinære og det ordnære studienævnsreferat 
fra maj måned er godkendt pr. mail. 

 

3. Godkendelse af 
semesterbeskrivelser
ne 

Semesterbeskrivelserne både i Aalborg og København blev 
godkendt. De kan nu uploades til Moodle. 

KSS og MMO 

4. Semester og projekt 
evaluering  

Der er kommet meget få svar på alle tre uddannelser. Der er 
aldrig høj svarprocent på disse evalueringer, fordi de er 
placeret så sent på semesteret, men i år er de ekstra lave. Det 
kan der være flere grunde til. Dels er de sendt ud via Moodle 
og ikke som personlig mail. Dels situationen omkring Covid-
19. 
 
DIR  
På 8. semester var der kun 4, der har svaret. De ønskede 
mere info om projektarbejde.  
Deres arbejdstid har været høj, de har brugt 25 timer eller 
mere på deres projektarbejde. Kurserne oplevedes ikke som 
udfordrende nok, men det har projektarbejdet derimod 
været. De vil gerne have gruppedannelse endnu tidligere.  
 
8 har svaret på 10. semester evaluering. 
De synes, der er modsatrettet info fra vejleder, studienævn 
og administration. Vi vil få gennemlæst specialevejledningen, 
og se, om vi kan gøre noget der i forhold til information. 
Vil gerne have specialeworkshoppen tidligere på semesteret. 
ABi følger op med Li. 
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Der er kritik af studiemiljøet – men samtidig trives de på 
studiet. Kan være Covid-19 relateret. 
 
GRS 
Her er der kommet 8 svar, hvilket gør det svært at 
generalisere. Besvarelserne er tilfredse eller meget tilfredse. 
En enkelt er utilfreds med vejlederen (se i øvrigt punkt 9). 
75% bruger over 25 timer om ugen. De øvrige har brugt 
mellem 19-25 timer. 
 
Der er nogle, der har været meget presset i 
projektskrivningsperioden på grund af situationen med 
Covid-19. 
 
I specialeevalueringen på GRS var der skrevet om en vejleder 
fra Turisme, som ikke vejleder på GRS. Denne fejl må være 
opstået, fordi vi ikke sender linket ud direkte til den 
studerende, men i stedet via Moodle. Den turisme 
studerende har taget Mobility på 9. semester, og har så ikke 
fået afmeldt sig GRS studierum, og har derfor fået adgang til 
vores evaluering. 
 
ES  
Her er der kun tre studerende, der har svaret, og de har 
været tilfredse. Der er kommentarer om forvirrende 
kommunikationen. Det har nok noget at gøre med, at der 
bliver kommunikeret fra mange lag i organisationen 
Rektor/administration/studieleder/studienævn…  
Og så er sproget et problem, når mails kommer på dansk, og 
først senere eller slet ikke på engelsk. De fleste af vores 
studerende kan ikke dansk og føler sig hægtet af. 
 
Det er en evig udfordring at ramme grænsen mellem at 
informere for lidt og for meget og gøre det på det rigtige 
tidspunkt. Når der blev informeret på institutniveau 
risikerede vi, at der kom en kontramelding fra ledelsen, eller i 
bedste fald samme besked kort efter. 
 
Kommentar fra studievejleder 
På Globalisation, Rising Powers and Emerging Markets er der 
nogle, der har undret sig over karakterne – hvad er kravene 
for at få en højere karakter. Karakterne lå meget lavt. 
Der var ingen 12-taller, 2% havde fået 00, 8 %havde fået 02 
42% havde fået 4, 34% havde fået 7 og 11% havde fået 10. 
ABi følger op med underviseren 
 
I Challenges to the Developing World blev længdeangivelsen 
på delopgaverne ændret under eksamen, og ændringen blev 
udmeldt pr. mail midt under eksamen. Der blev ændret fra, at 
delopgaverne skulle indeholde xx ord til xx tegn. Den 
eksamen forsvinder fra studieordningen, men det er en 
uheldig fejl alligevel. Vi indskærper at længdeangivelser bedst 
gives i normalsider.  
 

 
 
ABi 
 
ABi 

5. Studieordningsændri
nger: 

Det er ikke længere tilladt at eksaminere tre moduler ved 
samme eksamen. Dette rammer GRS, hvor kursusfagene på 7. 

 



1. GRS 
2. Management ES 

8. og 9. semester eksamineres sammen på hvert semester. Vi 
har lavet en hurtig nødløsning, hvor de tre fag skrives 
sammen til et modul. Vi kan i den kommende ’rigtige’ 
studieordningsændring, overveje om det kan laves lidt 
smartere.  
 
I foråret talte vi om, at de studerende på ES også gerne vil 
have mulighed for at vælge Project Management. Vi indfører 
det derfor som valgfag på ES i studieordningen, som træder i 
kraft 2021/2022. De får så valgmuligheden mellem:  Rising 
Powers and Emerging Markets, de fire specialiseringer og 
Project Management and International Organisations. 
 

6. Diskussion af oplæg 
om det fremtidige 
arbejdsmarked 

Punkt 1 
Det fremtidige arbejdsmarked bliver mere omskifteligt, og 
det er vigtigt med forretningsforståelse for at kunne navigere 
i forskellige virksomheder. Det er et punkt, der også er 
fremtrædende i vores dimittendundersøgelse, hvor de 
studerende fremhæver manglende kompetencer i 
forretningsforståelse. 
 
Punkt 2 
Øget anvendelse af IT-systemer gør det nødvendigt, at vores 
kandidater kender teknologien, så de kan bidrage med 
indhold til kodning (som andre udfører). Det er et væsentligt 
punkt ift. det kommende arbejde med digitalisering. 
 
Punkt 3 
Tværfaglig problemløsning er en central kompetence også i 
fremtiden. Den kan vi vinge af ift. vores studerende, fordi de 
anvender PBL, skal arbejde i grupper og også opfordres til at 
deltage i megaprojekter samt samarbejde med eksterne 
partnere. 
 
Punkt 4 
Kognitive færdigheder (bl.a. kritisk tænkning og kreativitet) 
og sociale kompetencer er efterspurgte. Begge dele er i fokus 
på uddannelsen via kurser, projektskrivning og 
gruppearbejde. 
 
Punkt 5 
Kommunikative kompetencer er vigtige fx ift. formidling af 
analyseresultater. Vi arbejder med det bl.a. via flere oplæg i 
undervisningen (TIR, International Development), men vi skal 
også (med inspiration fra aftagerpanelmødet) have fokus på 
andre former, fx kortere pitch. 
 
Vi skal være bedre til at fortælle de studerende, hvilke 
kompetencer, de får på uddannelsen, f.eks. hvilke 
kompetencer man får ved at arbejde i grupper, og hvordan 
disse kompetencer er relevante ift. senere jobsøgning. 
 
Vores studerende er gode til at skrive lange rapporter. De er 
knap så gode til at lave korte præsentationer og 
oversigtslides. Man kunne godt indføre øvelser, hvor de skal 
lave en kort præsentation med en oversigt til.  

 



Det kunne også være andre eksamensformer, som tilgodeser 
disse behov. Igen kan det være værd at overveje til den 
næste studieordningsrevision. 
 
GRS arbejder bevidst med det, og holder konference for 
deres Advisory Board. Laver projekt-samarbejdsmesse, hvor 
de studerende kan skrive projekt sammen med en 
virksomhed. Vi laver også flerårige kontrakter mellem AAU og 
virksomheder. Hvis virksomheden har et større projekt, der 
strækker sig over mere end et semester, kan der blive 
tilknyttet en fast vejleder, mens de praktikstuderende i vil 
skifte fra semester til semester. 
 

7. Kommentering af 
bæredygtighedspoliti
k 

Har været udsendt på mail til kommentering, men da 
deadline er blevet rykket, kan vi også nå at vende det her. 
 
Vi har to korte inputs:  

1. Det er vigtigt, at strategien vægter arbejdet med 
bæredygtige løsninger, fremfor blot at arbejde på at 
skabe et bæredygtigt brand.  

2. Vi kan være med til at give de studerende en kritisk 
forståelse af bæredygtighed. 

 

ABi 

8. Norm-ark Vi har i foråret haft en specialegruppe på 4 studerende, men 
vores normark går kun til 3 studerende, så vi skal tage stilling 
til hvor meget vi vil give til vejledning af store 
specialegrupper. For at få et sammenligningsgrundlag tjekker 
vi normarket for PAS og så tager vi det op igen på næste 
møde. 
 
I samme ombæring skal vi kigge på sideantal og eksamenstid 
for store specialegrupper. 
 
GRS har fået ny eksamensform: en synopsis på max fem sider 
med efterfølgende mundtlig eksamen. Vi fastsatte normen til 
½ timer for opgaven + konfrontationstid til den mundtlige 
eksamen. 
 

AVL 

9. Klage over 
specialevejleder 

Vi har fået en klage fra en specialestuderende på GRS. Ane 
har talt med den studerende. Det har været et presset 
semester for både studerende og undervisere.  
Den studerende opfordrede til tydeligere skriftlige 
retningslinjer for specialer på GRS. Danny mener 
tværfagligheden gør det svært at udarbejde håndfaste 
retningslinjer, da der automatisk vil være forskellige krav til 
f.eks. et historisk speciale og et juridisk orienteret speciale.  
 

 

10. Studiestart Vi har forhåbentlig helt styr på studiestart, der bliver 
anderledes end vi plejer. Vi er meget spændte på, hvor 
mange der faktisk møder frem på introdagen.  
 
Ud over Corona har vi jo haft et hackerangreb, så vores 
systemer har været lukket ned. Det har givet store 
udfordringer for vores internationale studerende, da man 
skulle have NEM-id for at kunne logge på og ændre password 
og få adgang til AAU’s systemer. Man får ikke NEM-id før man 

 



er i Danmark, så de internationale studerende kunne ikke få 
adgang til deres student mail i et par uger. 
 
Jan kommer og byder velkommen i Aalborg onsdag – Michael 
gør det, når han er i Kbh. 
 
Vi har 20 studerende på Mobility i Aalborg, primært fra SNIF 
og PAS. 
 

11. Afvikling af 
efterårssemesteret 

Vi har både i Aalborg og Kbh. haft lærermøder og har en plan 
– lad os se, hvor længe den holder. 
De fleste af vores kurser kan man deltage i digitalt. 
Specialiseringer og mobility er ikke digitale. Hvis en 
studerende ikke kan møde op på disse hold, skal de melde sig 
til Katrine, og så kan vi vælge at tilbyde digitale løsninger, e.g. 
streaming eller optagede forelæsninger. 
Vi må godt optage undervisningen, hvis underviser siger god 
for det. 
Instituttet opfordrer til, at vi optager undervisningen og 
uploader til Moodle.  
 

 

12. Eventuelt Ingenting.  

 
 
 
Emner til fremtidige møder: 

Klage sager 

 
 
 

 
 
 
 
Mødekalender 2020 

Møde 1 7. februar 2020 

Møde 2 14. maj 2020 

Møde 3 ekstraordinær 29. maj 2020 

Møde 4 31. august 2020 

Møde 5 8. oktober 2020 

Møde 6 10. december 2020 

 


